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”Ull som resurs”
Ett samarbetsprojekt i Halland

Sluta slänga ull för en 
hållbarare utveckling



Projektet
• Industri och volym

• Hållbarhet miljö OCH ekonomi

• Företagen i Halland och den Halländska ullen

• Samarbete har inga gränser

• Region Halland – ”Filtade ylleprodukter”



Förstudie om nuläge
• 70% vitull
• 13% av företagen har 57% av 

fåren
• Ca 30 000 får inkl lamm
• Ingen del i värdekedjan
• Vi har företag som importerar 

ull



Kompetensutveckling
• Utställningar i länet

• Studieresor – besökt andra län och företag med 
produktion

• ”2 ulldagar” i november – riktad kunskap



Kvalitetsbedömning
Kunskapen om industrins behov är behöver öka

Tex leveranssäkerhet och kvalitet

Industrin vet inte om att det finns fin svensk ull

– Hur överbryggar vi till Industrin??



Produktutveckling – hur har vi 
arbetat?

• Volym

• ALL ull –från kulturgarn till restull/spill

• Sökt upp företag som vi tror är intresserade eller 
skulle kunna bli för att skapa marknad

• Ersätta andra material, ersätta importerad ull eller 
hitta helt nya produkter



Värdekedjan

Ullstationen första steget – Finns nu 

Går en sådan funktion att skala upp? Ekonomisk 
förening nationellt?



Innovation



Lärande så långt
• Viljan är stor
• Det finns många olika strömmar/vägar
• Tveksam till att svinnet är så stort som sägs
• Industri finns kvar
• Vi kan inte härma omvärlden – måste utgå från 

vad vi har.
• Hållbar utveckling arbetar för ullen
• Sverige är en djungel av små aktörer
• Märkning av olika slag saknas – ”fritt”



Behovet – hur ser det ut?
• Kvalitetsnorm – märkning - spårbarhet

• Långsiktighet

• Kunskapsutveckling (– ta fatt i det som finns)

• Våga tänka nytt

• Kontaktytor längs värdekedjorna – hur hittar 
man?

• Nya Affärsmodeller



Framtiden
• Få fram mer kapital så att vi kan ta arbetet ett steg till

• Få fårägare mer aktiva

• Insamling – går det att skala upp/förbättra?

• Öka kunskapen om ull i alla led – komma bort från 
hantverk och närmare industri när vi pratar om volym. 
Förstå att det finns 2 olika spår och att det är OK


